
  

 

 

 
                                                                                                                                         Data publicării 17.12.2018 

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                                                                                                                                                      
privind finalizarea proiectului  “ Dezvoltarea activitatii de productie la SC BEST METASIL PROFIL SRL, 

 prin achizitia de echipamente performante” , cod MySMIS 111215 

 

SC BEST METASIL PROFIL SRL cu domiciliul in municipiul Gheorgheni, Str. KOSUTH LAJOS, Nr. 222, Judeţ 
Mureş, România, cod postal 535500, România; E-mail: SZIL06660@gmail.com; Telefon: 0740.285.256 - 
anunta  finalizarea  proiectului  “ Dezvoltarea activitatii de productie la SC BEST METASIL PROFIL SRL, prin 
achizitia de echipamente performante” , cod MySMIS 111215, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 
2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si 
prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.  

Valoare totală a contractului de finantare a fost de 1,259,112.82 lei, din care 846,296.64 lei a reprezentat  
finanțare nerambursabilă.   

Data inceperii proiectului 01.11.2016 data finalizarii proiectului 21.12.2018. 

Obiectivul proiectului : sprijinirea dezvoltarii durabile, cresterea competitivitatii si a productivitatii societatii 
prin investitii in echipamente noi , performante pe piata productiei de profile obtinute la rece, si crearea a 5 
noi locuri de munca, în condiții de egalitate de șanse și tratament egal. 

Rezultatele proiectului: 

Achizitionarea a 4 echipamente noi, ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea activitatii de productie, crearea a 5 
noi locuri de munca, si mentinerea locurilor de munca existente la data depunerii cererii de finantare.  

Proiectul are un impact local si regional prin dezvoltarea activitatii firmei. Prin proiect s-a dotat cu 
echipamente noi, performante destinate activitatii productiei de profile obtinute la rece, ceea ce va 
permite cresterea calitatii produselor societatii si serviciilor prestate in scopul satisfacerii cerintelor 
clientilor. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea proiectului . 

 

Date de contact beneficiar:  
Torok Szilard 

Functie : administrator 

Municipiul Gheorgheni, Strada KOSSUTH LAJOS, Nr. 222, Judeţ Harghita, cod postal 535500, România ;  

tel 0740285256; E-mail : szil06660@gmail.com. 

www.regio-adrcentru.ro 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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